
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

In november 2020 is er een initiatiefvoorstel ingediend voor een 2 jaar 

durende pilot ‘de gezinsverzorger ’door 100% Groningen, GroenLinks, SP en 

PvdA. In deze brief lichten we het proces kort toe en beschrijven we de 

invulling van de pilot.  

 

In januari 2021 heeft het college het préadvies initiatiefvoorstel vastgesteld. 

In dit préadvies werd positief geadviseerd over de pilot omdat de 

gezinsverzorger goed aansluit bij de beweging die wij als gemeente met onze 

partners maken. Daarnaast werd geadviseerd om te werken met vrijwilligers 

in combinatie met professionals van WIJ. Hierbij worden Humanitas en het 

MJD betrokken.  

 

Initiatiefvoorstel 

Op 20 januari jl. heeft wethouder Diks het initiatiefvoorstel in een  

meningsvormende sessie besproken met de gemeenteraad en zijn er afspraken 

voor het vervolg gemaakt. De initiatiefnemers hebben aangegeven dat het 

werk van de gezinsverzorgende niet door vrijwilligers gedaan kan worden 

vanwege de zwaarte van de functie. Wethouder Diks heeft bij die gelegenheid 

aangegeven dat er onderzocht gaat worden of en hoe er aansluiting gevonden 

kan worden bij de plannen voor gezinscoaches van WIJ Groningen.  

 

Vervolgens is de aansluiting met reeds geworven gezinscoaches onderzocht.  

De conclusie is dat de inzet en taken van de gezinscoach en gezinsverzorger 

(te) veel van elkaar verschillen. De inzet van de gezinscoaches heeft als 

doelstelling de regie van het gezin te versterken en is tijdelijk van aard. Zij 

werken in en met het gezin aan gezamenlijk opgestelde doelen. De 

gezinsverzorgers nemen waar nodig (tijdelijk) de verantwoordelijkheid voor 
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het runnen van het huishouden en de opvoeding (deels) over. De keuze of het 

gezinscoach of gezinsverzorger moet zijn, is afhankelijk van de inschatting 

van de mate van dan wel de te bereiken mate van zelfredzaamheid van het 

gezin.   

Om de pilot goed te organiseren, is er allereerst enige tijd overheen gegaan 

om tot een goede afweging van de personele invulling van de pilot te komen. 

Daarnaast leidde de corona crisis tot extra druk op WIJ Groningen en hun 

ondersteuning in de jeugdhulp. Om jeugdigen en gezinnen zo adequaat 

mogelijk te helpen, is ervoor gekozen eerst de wachtlijsten aan te vatten en 

zover mogelijk terug te dringen. Dit heeft voor de ontwikkeling van de pilot 

tot enige vertraging geleid; al eerder heeft het college u hierover 

geïnformeerd. 

 

Start pilot in relatie tot de inkoop 

WIJ Groningen kan na akkoord meteen van start gaan met de werving van de 

professionals en daarna de uitvoering van de pilot. Dit is later dan in het 

préadvies in januari 2021 is genoemd. De pilot zal wat later starten, 

desondanks zullen de opgedane ervaringen nog goed kunnen worden 

meegenomen in de inkoop jeugdhulp.  

 

Voorstel invulling pilot 

 

Bemensing pilot 

Om de pilot voldoende zeggingskracht te geven stellen we voor om minimaal 

2 Fte’s Gezinsverzorging aan te stellen, waarvan 1 op MBO niveau en 1 op 

HBO niveau. Beide in dienst van WIJ Groningen. Gezien de eigen 

problematiek van (een van de) ouder(s) die chronisch of structureel van aard 

is, vraagt dit expertise en competenties die deskundige begeleiding van deze 

ouder(s) mogelijk maakt. Daarnaast zoeken we een aanpakker/doener die doet 

wat nodig is in het gezin om dat draaiende te houden. De praktijk zal 

uitwijzen of het opleidingsniveau of bepaalde competenties van de 

gezinsverzorger doorslaggevend zijn voor de beste ondersteuning van 

gezinnen en het welslagen van de pilot. 

 

Aantal gezinnen 

De professionals kunnen samen maximaal 8 á 10 gezinnen begeleiden. 

Hiermee heeft de pilot voldoende omvang om relevante informatie op te 

halen om het vervolg te kunnen bepalen.  

 

Aansturing 

De aansturing van de professionals is in handen van de WIJ manager van de 

stedelijke teams, die ook verantwoordelijk is voor het team gezinscoaches. 

Op die manier kan binnen de WIJ organisatie ook de beste afweging worden 

gemaakt met welke hulp gezinnen het meest gebaat zijn. Waar nodig en 

mogelijk zal worden samengewerkt met de gezinscoaches tijdens de 

afschaling van de hulp.  
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Monitoring 

Voor de monitoring zal worden aangesloten bij de regionale monitoring van 

de verschillende pilots gezinsverzorgers. Zo kunnen we regionaal van elkaar 

leren en in de praktijk toewerken naar een zo goed mogelijk resultaat.  

 

Inzet vrijwilligers 

We onderzoeken in samenwerking met Humanitas of we in het tweede 

uitvoeringsjaar een combinatie van een professional met vrijwilliger in één 

gezin kunnen maken. Indien we hiervoor kansen of mogelijkheden zien 

binnen dit project zullen we u hierover informeren. In het Westerkwartier 

wordt in hun pilot onderzocht of er met vrijwilligers gewerkt kan worden 

naast de gezinsverzorgers. Deze bevindingen zullen we in onze pilot 

meenemen.  

 

Kosten pilot 

De totale kosten voor deze tweejarige pilot bedragen: € 336.000,-  

Voor 2021 zal dit bedrag naar verwachting: € 42.000,- zijn; voor 2022: € 

168.000,-; 2023: € 126.000,-. De kosten worden ten laste van de begrote 

middelen voor jeugdhulp gebracht.  

Naar verwachting leidt de pilot gezinsverzorger tot het verminderen van 

zware zorg en aansluitend tot besparingen op andere zorgkosten in 2022 en 

2023, waardoor de extra kosten van de pilot in die jaren naar alle 

waarschijnlijkheid binnen budget gevonden kunnen worden.  

 

Zoals beschreven in het initiatiefvoorstel (en in het préadvies) draagt ook naar 

de mening van het college deze pilot bij aan de transformatiedoelstellingen 

van de jeugdwet: “Deze vorm van ondersteuning is toegankelijker, 

praktischer en eenvoudiger en daarmee goedkoper. Precies datgene waar de 

decentralisaties ooit voor bedoeld zijn geweest.”  

 

De kosten in 2021 zullen waarschijnlijk niet leiden tot een evenredige 

besparing. Daarvoor is de tijd te kort. Deze kosten worden onderdeel van het 

resultaat jeugdhulp 2021. 

 

De kosten zijn voor de twee medewerkers die voor de pilot worden ingezet: 

Personeel  Kosten voor 2 jaar 

1 fte Gezinsverzorger 

medewerker B  

 € 182.000,- 

1 fte Gezinsverzorger 

medewerker C 

 € 154.000,- 

Totaal  € 336.000.- 
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Het college zal uw raad, conform het genoemde in het dictum van het 

initiatiefvoorstel, gedurende de pilot op de hoogte houden van de 

vorderingen. Halverwege de pilot zullen we u informeren met een 

tussenevaluatie en voor het aflopen van de pilot met een voorstel of en hoe de 

opgedane praktijkkennis rondom de functie gezinsverzorging verder binnen 

de jeugdhulp in gemeente Groningen geborgd kan worden. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


